
 سهم اوراق مالی در منابع عمومی بودجه
 تا ۸۸ هزار میلیارد می رسد

خوب و بد حراج 
 اوراق برای دولت 

و پیمانکاران

ظرفیت باالی ایران برای همکاری با برند های مطرح

 در جا زدن صنعت پوشاک با ممنوعیت واردات

در آخرین روز هفته گذشــته، دالر و ســکه با اندکی 
افزایش در مسیر صعودی قرار گرفتند. به طوری که 
روز پنج شنبه، دالر ۷۰ تومان افزایش قیمت را تجربه 
کرد و به بهای ۱۱ هزار و ۹۹۰ تومان رســید. ســکه 
نیز بــا افزایش در حدود ۵۰ هزار تومــان به قیمت ۴ 

میلیون و ۱۲۳ هزار تومان رسید.
برخی از فعاالن بــازار اعتقاد دارند کــه قیمت دالر 
در این هفته ماننــد ماه های قبل به اخبار سیاســی 
واکنشی نشان نداده اســت و به دلیل نبود تقاضا در 
بازار ظرفیت افزایــش قابل توجه قیمت و فراتر رفتن 

آن از ۱۲ هزار تومان وجود ندارد.

 عامل اصلی رشــد قیمت ســکه در آخــر هفته، نیز 
افزایش بهای اونس در انتهای هفته بازارهای جهانی 
است که تا ســطح هزار و ۴۴۰ دالر رشد کرده است. 
با توجه به افزایش قابل توجه قیمــت هر اونس طال 
در هفته گذشــته تحت تأثیر افزایــش تنش ها بین 
دو کشــور آمریکا و چین، علیرغم اینکه سکه در روز 
یکشنبه و ســه شــنبه اندکی کاهش را تجربه کرده 
اســت اما در مجموع هم جهت با قیمت اونس طال در 

مسیر افزایشی بوده است. 
همچنین در این هفته نیز دالر همچنان نوســانات 
محدودی را پشت سر گذاشته اســت که افزون بر 
نقش کاهش فاصله قیمت دالر در ســامانه نیما با 
بازار آزاد، انتشــار اخباری دربــاره احتمال ایجاد 
کانال مالی بین ایران و امارات و تمایل عربســتان 
به گفتگو با ایران در تشــدید این رونــد مؤثر بوده 
اســت. عالوه بر این افزایش عرضــه درهم و افزایش 

احتمال آغاز به کار بازار متشــکل ارزی در هفته آتی 
نیز از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت دالر بوده اســت. 
البته در روز دوشــنبه قیمت دالر بــه ۱۲ هزار و ۱۰ 

تومان افزایش یافته است.
 اما در روز ســه شــنبه مجددا قیمــت دالر به کانال 
۱۱ هزار تومان برگشــته اســت. همچنیــن در روز 
چهارشــنبه قیمــت دالر دوباره وارد فــاز صعودی 

شــده اســت. در مجموع، 
بازدهی دالر و ســکه در بازه 
مورد بررســی )۹ مــرداد تا 
۱۶ مرداد( بــه ترتیب ۰.۳ و 

۰.۴درصد بوده است.
قیمت طــال در آخرین روز 
کاری هفته گذشــته تحت 
تأثیر عوامل مهمــی مانند 
افزایــش تنشــهای تجاری 

به دلیل وضع تعرفه توســط آمریکا بر تمام کاالهای 
وارداتــی از چین، تضعیف نرخ برابــری یوآن به دالر 
وکاهش نرخ بهره توســط فــدرال رزرو وارد کانال 
صعودی شده اســت.این روند صعودی در هفته بعد 
هم ادامه داشــته و در روز چهارشــنبه قیمت طال به 

رقم بی سابقه ۱۴۹۴ دالر رسیده است. 
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سهم اوراق مالی در منابع عمومی بودجه تا ۸۸ هزار میلیارد می رسد

خوب و بد حراج اوراق برای دولت و پیمانکاران
زهرا شــکری    در حالی دولت در ســال های 
پایانــی حضور خود بــرای جبران کســری بودجه 
و از ســویی تســویه بدهی خود در نبود نقدینگی 
به انتشــار بیشــتر اوراق مالــی روآورده که گرچه 
از نگاه کارشناســان، ایــن اوراق از ابــزار متداول 
تامین مالی در دنیا به شــمار می رود، ولی انتشــار 
بی مهابای آن موجــب ایجاد بدهی برای دولت های 
بعد و آینده فروشــی و از ســویی تحمیل هزینه به 

پیمانکاران خواهد شد.
واگذاری دارایی های مالی یکی از بخش های درآمدی 
دولت است که در کنار نفت و درآمدها)مالیات و سایر 
درآمدها( منابع عمومی بودجه را در ســال تشــکیل 
می دهد؛ به طور که میزان پیش بینی شــده در سال 
منتشــر و باید پرداخت های آن در سال های بعد و در 

زمان سر رسید انجام شود.
اما ســهم اوراق مالی در منابع عمومــی بودجه طی 
سال های گذشــته رو به افزایش رفته و در سال جاری 
تا ۸۸ هزار میلیارد می رسد؛ به طوری که از ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومانــی که برای منابــع عمومی پیش بینی 
شــده تا ۲۳۸ هزار میلیارد تومــان از محل درآمدها، 
۱۵۸ هزار میلیارد نفــت و ۵۱ هزار میلیــارد تومان 
واگذاری  دارایی های مالی بود، اما در ادامه با شرایطی 
که دولت در بودجه و تامین منابع داشــت، دست به 

اصالح زد.
بر این اساس با توجه به کســری ۱۳۲ هزار میلیاردی 
بعد از کم کردن ۶۲ هزار میلیــارد تومان از هزینه ها 
مابقــی را از محل ایجــاد دارایی هــای جدید تامین 
خواهد کرد کــه در این بین ۳۷ هــزار میلیارد تومان 
دیگر به واگــذاری دارایی مالی افزوده شــده و به ۸۸ 

هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالی اســت که اســتفاده از منابع ناشــی 
از انتشــار اوراق در بودجه از سال ۱۳۹۲ تاکنون 
به طور قابــل توجهــی افزایش یافته اســت؛ به 
گونه ای کــه پیش تر از ارقام مصوب تا حد بســیار 
پایین تری محقق می شــد ولی در سال های اخیر 
حتی بیش از میزان مصوب انتشــار اوراق صورت 

گرفته است.
بررســی روند واگذاری دارایی مالی در بودجه ساالنه 
نشان می دهد که در ســال۱۳۹۲ از ۴۹ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده ۱۴ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۳ 
از ۳۰ هزار میلیارد حــدود ۱۶ هزار میلیارد، ســال 
۱۳۹۴  از ۳۴ هــزار میلیارد حــدود ۲۱ هزارمیلیارد  

تومان محقق شده است.
اما از ســال ۱۳۹۵ روند تغییر کــرد و دولت بیش از 

آنچه در بودجه مصوب بود اوراق مالی منتشــر کرده 
است؛ به طوری که ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب اما 
۶۲ هزار میلیارد تومان عملکرد داشــت و در ادامه در 
سال ۱۳۹۶ معادل ۵۳ هزار میلیارد مصوب و ۶۰ هزار 

میلیارد محقق شد.
در ســال گذشــته نیــز ۶۳ هــزار میلیــارد تومان 
پیش بینی شــده بــود کــه عملکرد ۹ ماهه نشــان 
می دهد ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت اوراق منتشــر 
کرده که به طور حتم تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از این 

ارقام خواهد بود. 
برای سال جاری نیز که ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش 
بینی شــده که تا ۸۸ هــزار میلیارد تومــان افزایش 

داشته است.
در حالی در چند ســال اخیر دولت در انتشار اوراق 
بــه منظور تســویه بدهی خــود به پیمانــکاران و 
بانک ها رو به انتشار بیشتر اوراق آورده و از این ابزار 
اســتفاده می کند که در این بین نظــرات متفاوتی 
در مورد این رویکرد دولت وجــود در تامین منابع 

وجود دارد.
اما اینکه انتشــار اوراق با توجه به اینکه باید در زمان 
سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد 
می کند، تا چه اندازه منطقی پیــش رفته، موضوعی 
اســت که کارشناســان نظرات متفاوتی در مورد آن 

دارند.

اوراق ابزار خوب اما...
در همین رابطه مرتضی دلخوش، کارشــناس بازار 
مالی  با بیان اینکه انتشــار اوراق در مجموع یک راه 
و ابزار تامین مالی مناســب برای دولت هاستف اما 
باید خوب و بد آن را نیز مدنظر داشت، گفت:  تامین 
مالی از طریق اوراق تنهــا مختص دولت های ایران 
نیســت و در تمام دنیا برای تامین مالی پروژه های 
ملی و اســتانی مــورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
می توانــد در صورت مدیریــت صحیح و انتشــار 
منطقی آن بــا در نظر گرفتن تمامــی ابعاد موجب 
ســرعت بیشــتر برای تامین منابع به منظور انجام 
پروژه ها باشــد و نتایج مثبتی دارد امــا باید این را 
در نظر گرفت که انتشــار اوراق موجب ضرر طرف 
مقابل و یا ایجاد بدهی ســنگین برای دولت نشده 

باشد.
به گفته وی، یکی از معضالتی که وجود دارد این است 
که دولت ها وقتی به آخرین راه ها برای تامین کسری 
بودجه می رسند، به سمت انتشــار بیشتر اوراق مالی 
حرکت می کنند و البته این موضوع در یکی دو ســال 

پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده 
وموجب ایجاد بدهی برای دولت های بعدی می شود 

که متاسفانه همواره تکرار شده است.
این کارشــناس ادامه داد: وقتی کــه دولت تعهد 
مالی باالیی از طریق انتشــار اوراق ایجاد می کند و 
نتواند در تاریخ سررسید آن را پرداخت کند، آنگاه 
ناچار اســت از منابع بانک مرکزی اســتفاده کرده 
که خود موجــب افزایش حجــم نقدینگی و تورم 

خواهد شد.

تحمیل هزینه به پیمانکاران
یکی از معضالتی که این کارشــناس مالی در رابطه 
با انتشــار اوراق به آن اشــاره کرد، جریــان انجام 
تعهدات مقابل پیمانکاران اســت و با اشاره به اینکه 
طی سال های گذشــته همواره دولت برای کاهش 
بدهی خود به پیمانکاران دســت به انتشــار اوراق 
زده اســت، توضیح داد: پیمانکاران وقتی که اوراق 
را از دولــت بابت بدهــی دریافت می کنــد، اغلب 
اوراق با سررســید دو - ســه یا گاها پنج ساله است 
و وقتــی که دولــت نمی تواند در تاریــخ مورد نظر 
آنها را تامیــن کند و یا از ســویی پیمانکار در زمان 
ســریع تری به پول خود نیاز دارد ناچار به آن است 
که با نرخ پایین تر و گاها تــا ۴۰ درصد این اوراق را 
در بازار ثانویه تامین کند. در این شــرایط هزینه ها 
به پیمانکار منتقل شــده و مشــکالت مالی آنها را 

افزایش می دهد.
وی توضیــح داد: پیمانکاران البتــه در زمان دریافت 
اوراق  با مشــکالت دیگری نیز مواجه بودند از جمله 
اینکه ســازمان امور مالیاتی هزینه تنزیــل را قبول 
نمی کرد ولی در ادامه این مشــکل برطــرف و اعالم 
شد که اگر اوراق دولتی باشد، ســازمان امور مالیاتی 

هزینه ها را مدنظر قرار خواهد داد.
دلخوش، ایــن را هم گفــت که از ســوی دیگر این 
شرایط مثبت برای پیمانکاران ایجاد شد که بتوانند 
از این اوراق به عنوان تســویه بدهی خود به سازمان 
دارایی، بیمه و سایر دستگاه های دولتی نیز استفاده 

کنند.
در عین حال که برخی کارشناســان انتشــار روبه 
رشــد اوراق در بودجــه را نشــان از عــدم وجود 
راهکاری مشــخص و برنامه ریزی شــده به منظور 
تامین منابع دانســته و معتقدند که  این خود نوعی 
آینده فروشــی بوده و نمی تواند راهکار مناســبی 
برای کســب درآمد باشــد که تا این انــدازه بر آن 

پافشاری می شود.
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  ادامه از صفحه یک
به گونــه ای که قیمــت طال در ســاعاتی از روز 
چهارشــنبه به ۱۵۰۷ دالر نیز رسیده است که 
در بیش از ۶ سال گذشــته بی سابقه بوده است. 
در واقع، با افزایــش نااطمینانی بر فضای اقتصاد 
دنیا و افزایش تمایل سرمایه گذاران به بازارهای 
امن و کم ریســک تقاضا برای خرید طال تقویت 
شده است. انتظار می رود ادامه افزایش تقاضای 
طال توســط بانکهای مرکزی و صندوقهای قابل 
معامله به منظور کاهش وابستگی به دالر آمریکا 
و در نتیجــه در امان ماندن از تنشــهای تجاری 
در روزهای آتی تقویت بیشــتر قیمت طال را به 

دنبال داشته باشد.
قیمت نفت نیز در این هفته همچون سایر بازارها 
تحت تأثیر شدید جنگ تجاری و ارزی دو کشور 
آمریکا و چیــن قرار گرفته اســت. به طوری که 
افزایــش تنش های تجــاری نگرانی ســرمایه 
گذاران از آینده رشــد اقتصاد جهان و در نتیجه 
کاهش تقاضا را به دنبال داشــته اســت. در این 
راستا، کاهش ۷۰ هزار بشــکه ای رشد تقاضا در 
پیش بینی جدید اداره طالعات انرژی آمریکا بر 
شــدت این نگرانی ها افزوده است. در اولین روز 
معامالتی این هفته )دوشــنبه( قیمت جهانی 
انواع نفت ها افــت قابل توجهی داشــته و نفت 
برنت با کاهش ۳.۷ درصدی بعد از ۱۴ ماه به زیر 
۶۰ دالر رسیده اســت. در ادامه این روند نزولی 
قیمت نفت اوپک نیز در روز چهارشنبه به زیر ۶۰ 
دالر رسیده اســت. پیش بینی می شود به دلیل 
ادامه تنش های تجاری و از جمله کاهش ارزش 
یوآن در برابــر دالر کاهش رشــد تقاضای نفت 
همچنان ادامه داشــته باشــد که این مسئله به 
کاهش بیشتر قیمت نفت در روزهای آتی منجر 

خواهد شد.
در نهایت با نگاه به آنچــه در اقتصاد دنیا رخ داده 
است می توان گفت: بررســی وضعیت بازارهای 
داخلی نشــان میدهد که قیمــت دالر مطابق 
هفته های گذشــته در دامنــه ی محدودی در 
حال نوســان اســت و توانایی عبور از سقف ۱۲ 
هزار تومــان را ندارد. قیمت ســکه در این هفته 
همســو با قیمت طالی جهانی روند افزایشی را 
طی کرده اســت. همچنین، عوامل تأثیرگذار بر 
وضعیت شــاخص کل ســهام بورس نیز در یک 
راستا نبوده اســت. به طوری که مجموع برآیند 
این عوامل تا اواســط هفته بهبود شــاخص کل 
و در دو روز پایانی افت این شــاخص را رقم زده 
اســت. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای  
طرح راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای 
و استفاده از پتانسیل شهرداریها در این زمینه به 
منظور ساماندهی وضعیت بازار مسکن، بررسیها 
حاکی از آن است که عدم شــفافیت فعالیتهای 
شــهرداری ها و وجود تعارض بیــن منافع این 
نهاد به عنوان متولی اصلی بخش ســاخت و ساز 
و عموم جامعــه از چالش های مهــم  این طرح 
محسوب میشود. در این هفته نیز موضوع تعیین 
و اعالم قیمــت لحظه ای کاالهــای ضروری از 
طریق نرم افزار مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار 
گرفته است. بررســی تجربه کشورهای مختلف 
حاکی از آن اســت که ســازوکار بازار و قیمت 
گذاری رقابتی بهترین روش برای قیمت گذاری 
کاالها و خدمات بوده و تعیین دســتوری قیمت 
عالوه بر هزینه بر بودن، افزایش آســیب پذیری 
تولید داخلی در بلندمدت را بــه دنبال دارد. در 
ســطح بین المللی نیز کاهــش ۰.۲۵درصدی 
نرخ بهره توســط بانک مرکزی آمریکا، تصمیم 
دولت آمریکا برای اعمــال تعرفه ۱۰ درصدی بر 
۳۰۰ میلیارد دالر از کاالهــای صادراتی چین، 
افزایش نرخ برابری یــوآن چین در برابر آمریکا و 
افزایش احتمال آغاز جنگ گسترده ارزی ضمن 
تضعیف بازارهــای مالی و کاهــش قیمت نفت 
افزایش نگرانی ها از کاهش رشد اقتصاد جهانی 

را به دنبال داشته است.



 زورمان نرسد به رئیس جمهور می گوییم

ورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی ز
پدرام صادقی   رئیس کل بانک مرکزی با کســی 
شوخی ندارد و می خواهد از همه حساب کشی کند، او 
گفته که اگر زورمان نرسد به رئیس جمهور می گوییم. 
به این ترتیب به نظر می رسد که برخی از شرکت هایی 
که اقدام به رفع تعهــد ارزی نکرده انــد و دولتی هم 
بوده اند، به نوعی بــه زور قصد داشــتند قانون را دور 
بزنند که با رسانه ای شدن این موضوع و به میان آمدن 

پای رئیس جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.
بیش از یک سال است که کشــور تحت تاثیر مسائل 
ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم ترین موضوع 
در بخش اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش 
ناگهانی و نوســانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا 
پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه 

اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
بانک مرکزی که اکنون توانســته ثبــات را به بازار ارز 
برگرداند و جلوی نوســانات هیجانــی در این بازار را 
بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور 
را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، 
هرچند که در این میان برخی در پی این هســتند که 
راه های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از 

رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.
همین امر سبب شد تا رئیس کل بانک مرکزی به جای 
عقب نشــینی از موضع خود و این بانک، پای شخص 
رئیس جمهــور را به موضوع رفع تعهــدات ارزی باز و 
فهرســت شــرکت هایی که تعهد ارزی خــود را رفع 

نکرده اند را به رئیس جمهور ارسال کند.

عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی درباره 
نامه اخیر خود بــه رئیس جمهــور در تخلفات ارزی 
شرکت های دارویی و برخی شرکت های دیگر، گفته 
اســت در نامه به رئیس جمهور نوشــتم به رغم اینکه 
دولت قانون تعیین کرده این شرکت ها در سامانه، رفع 
تعهد ارزی نکرده اند و باید بررســی شود که چرا این 

شرکت ها این کار را انجام نداده اند.
وی افزود: نمی خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از 
این به بعد فعال خواهیم شــد و از همه حساب کشی 
خواهیم کــرد؛ زورمان نرســید بــه رئیس جمهور 

می گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می گیریم.
همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت کننده 
ارز که ارز خود را برنگردانده اند، خبر داد و گفت: این ها 
باید حساب کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت 
یکبار مصرف بازرگانی اســتفاده کرده اند، با صادرات 
ریالی خیلی ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی 

که ارز به کشور وارد نکند، فایده ای برای کشور ندارد.
وی با بیــان اینکه باید منشــأ ارز و کاالیــی که وارد 
می شود، مشــخص شــود، اظهار کرد: واردات بدون 
انتقال ارز یعنی از کف میــدان ارز جمع کنند که این 

موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز می شود.
جالب اینجاســت که در فهرســت ارائه شده از سوی 
همتی بــه رئیس جمهور نام تعدادی از شــرکت های 
دولتی به چشــم می خورد؛ در واقع شــاید مهم ترین 
دلیل ارســال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده، 
چراکه برخی از این شرکت ها وابسته به دولت هستند، 

اما به نظر می رسد که این مشکل از طریق گفت وگوی 
متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشده است.

به این ترتیب، می تــوان حدس زد کــه برخی از این 
شــرکت ها گویی خود را فراتر از قانــون می دانند یا 
می خواهند به زور بخشــی از تعهدات خــود را انجام 
ندهند.محمود واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهور با 
ارســال نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، محمــود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی، 
ســعید نمکی، وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو 

کابینه به موضوع پیش آمده شد.
با این حال ایــن اعضای کابینه هنوز به طور رســمی 
پاســخی به این موضوع نداده اند و از ســوی دیگر به 
نظر نمی رسد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به 

احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد.
این موضوع از آن جایی ســبب خرســندی است که 
به نظر می رســد بانک مرکزی در ایــن دوره تعارفی 
با هیچکس ندارد و قرار اســت تمامی دســتگاهای 
متخلف مــورد حساب کشــی قــرار گیرنــد که از 
این طریــق بازار پول و ارز کشــور می تواند شــرایط 

مطلوب تری داشته باشد.
از ســوی دیگر با رسانه ای شــدن چنین موضوعاتی، 
قدرت رانتی برخی شرکت ها برای دور زدن قانون نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد که این موضوع 

نیز مورد مثبتی است.

شعبه

معاون وزیر صنعت از ســهم ۴ میلیارد 
دالری واحدهای صنعتی در صادرات 

کشور خبر داد.
محسن صالحی نیا در نشستی خبری 
که به مناسبت فرا رسیدن روز حمایت 
از صنایــع کوچک در حــال برگزاری 
است، با اشاره به برنامه های توسعه ای 
در زمینه شهرک های صنعتی، گفت: 
یکی از برنامه های ما در جاهایی است 

که تقاضا محور هستند.
بــه گفتــه وی ۷۷ شــهرک و ناحیه 

صنعتی برنامه توسعه ای دارند.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: ما حدود 

۱۱۰۰ شــهرک و ناحیــه 
صنعتی داریم که براساس 
آخرین آمار ســال گذشته 
سهم صادرات این واحدها 

۴ میلیارد دالر بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: 
۲۱۰ سرمایه گذار خارجی 

با سرمایه ای بالغ بر دو میلیارد دالر در 
واحدهای ما سرمایه گذاری کرده اند و 
۱۷ هزار نفر نیز در این حوزه مشــغول 

به کار شده اند.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه ۶۰ 
شــرکت مدیریت صادرات ایجاد شده 

است، گفت: این شرکت ها 
وظیفه حمایت از صادرات 

را در قالب تشکل ها دارند.
صالحی نیا با اشاره به ایجاد 
۴۶۶ خوشه صنعتی اظهار 
داشــت: این خوشــه ها در 
۹۷ پروژه متفاوت از جمله 
زعفران، عســل، فرش و غیره در حال 
فعالیت اســت. ۴۰ پروژه هم اکنون در 
دســت اجراست و در ســنوات آتی به 

خوشه های آن اضافه می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با بیــان اینکه ۸۱۰ شــهرک و ناحیه 

صنعتی در حال بهره بــرداری داریم، 
تصریح کرد: از این تعــداد ۵۰۰ مورد 
شــهرک صنعتی و ۳۱۰ مــورد ناحیه 
صنعتی اســت. ضمن اینکه ۹ منطقه 

ویژه اقتصادی نیز در کشور داریم.
صالحی نیــا ادامه داد: ۹ هــزار و ۸۵۰ 
واحد صنعتی راکد هستند که امسال 
بــرای هــزار و ۳۵۰ واحد بــه منظور 
برگشــت مجدد به چرخه تولید برنامه 
ریزی شده است. وی خاطرنشان کرد: 
۸۱۰ هزار نفــر در واحدهــای فعال و 
۱۸۰ هزار نفــر در واحد های غیر فعال 

مشغول به کار هستند.
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چک  برگشتی به بانک ها
اداره اطالعــات بانکــی بانــک مرکــزی طی 
بخشــنامه ای اختیار عملیات مربوط به حذف و 
احیای چک های برگشــتی را به بانک ها واگذار 

کرد.
طی ســال های اخیر عملیات مربوط به حذف و 
احیاء چک های برگشــتی توســط کارشناسان 
بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانک ها 
منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک 
مستند برابر اصل شــده مبنی بر ثبت نادرست 
اطالعات چک برگشتی در ســوابق شخص غیر 
امضا کننــده چک یا رفع ســوء اثر اشــتباه آن 

صورت می پذیرفت.
با عنایت به مفاد قانون اصالح قانون صدور چک 
مصوب سال ۹۷ مبنی بر مســئولیت بانک ها در 
ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از 
این پس امکان حذف و احیاء چک های برگشتی 
در درگاه خدمات الکترونیــک بانک مرکزی و با 
نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم 
شده است. جزئیات اقدام بانک ها در این مورد به 

شرح ذیل خواهد بود:
۱. انجام عملیات حذف و احیای چک برگشــتی 
توســط مســئول ثبت و تغییر اطالعات سامانه 
هر بانک پس از تایید واحد امور بازرســی بانک 

امکان پذیر است.
۲. واحد امور بازرســی هر بانک باید نســبت به 
بررسی و کنترل مدارک مســتند مبنی بر درج 
نادرست چک برگشتی در سوابق شخص )جهت 
حذف( و یا سوء اثر اشتباه چک برگشتی )جهت 

احیاء( اقدام نماید.
۳. مطابق مفاد قانون صــدور چک، هر چک باید 
صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان 

آن ثبت گردد.
۴. چک های برگشتی حســاب مشترک فارغ از 
امضاء یا عدم امضای چک باید در ســوابق کلیه 

صاحبان حساب ثبت گردد.
۵. در صورت ثبت نادرست اطالعات امضاداران، 
نمایندگان یا وکالی حساب های قرض الحسنه 
جاری که چک برگشتی را امضا ننموده اند، باید 

اطالعات ایشان از سامانه حذف گردد.
۶. خــروج از امضاکننــدگان چک )اشــخاص 
حقیقی( از شــرکت تاثیری بر حــذف چک از 

سوابق ایشان ندارد.
۷. در خصوص چک های موضوع ماده ۱۴ قانون 
صدور چک، دســتور دهنده قانونا مکلف است 
شــکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، 
لذا دســتور مراجع قضایی در ایــن رابطه باید 

مستند و منظم به نامه مراجع قضایی باشد.
۸. در خصوص چک های موضوع ماده ۱۴ قانون 
صدور چــک، تاریخ ارائه دســتور عدم پرداخت 
و گواهی تقدیم شــکایت به مراجــع قضایی )با 
در نظر گرفتن مهلت یک هفتــه ای مندرج در 
قانون( باید مقدم بر تاریخ صدور گواهینامه عدم 

پرداخت باشد.

پرداخت نقدی کارت های شتابی 
از شعب بانک تجارت

امکان برداشت وجه نقد توسط مشتریان دارای 
کارت های شــتابی از طریق پایانه های شــعب 
بانک تجارت فراهم شــد.بانک تجارت به منظور 
تسهیل ارائه خدمت به مشــتریان و بهبود روند 
پرداخت وجوه نقدی مشتریان، امکان پرداخت 
وجه نقد به وســیله پایانه های شعب این بانک از 
کارت های شــتابی را فراهم کرد.بر اســاس این 
خبر، حداکثر ســقف برداشــت وجوه تجارت 
کارت از طریق پایانه های شــعب ۱۵۰ میلیون 
ریال و کارت های شتابی پنج میلیون ریال در هر 
شبانه روز تعیین شده است.کارمزد این خدمت 
بانکی نیز مبلغ ۱۰ هزار ریال تعیین شــده که به 

صورت سیستمی از حساب کسر می شود.



لزوم بازارسازی عالوه بر بازاریابی

صادرات بنزین به مدد توان داخل
عرفانه تاجیکی  افزایش ظرفیــت تولید بنزین 
کشور موجب شده تا ایران از یک واردکننده به سمت 
صــادرات گام بردارد کــه با توجه به زیرســاختهای 
موجود، ایــن موفقیت مــی تواند نقــش مهمی در 

بازارهای بین المللی ایفا کند.
در دوران قبلــی تحریم هــا، بنزین نیز در فهرســت 
کاالهای استراتژیکی بود که کشــور برای تامین آن 
با چالش جدی رو به رو شده بود؛ به نحوی که به گفته 
مسئوالن وقت، برای واردات بنزین گاهی اوقات پنج 
تا شش مرتبه جابجایی انجام می شد؛ با توجه به درجه 
احتراق بنزین و تحریم سیســتم بیمــه بین المللی، 
چنین اقدامی با ریســک خیلی باالیــی همراه بوده 

است.
این در حالی اســت کــه ایران تا ســال گذشــته با 
میانگین مصــرف ۸۰ میلیون لیتــر در روز، در زمره 
واردکنندگان بنزین قرار داشــت؛ اما با تکمیل فاز ۳ 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توانست 
در مســیر خودکفایی گام بردارد که در نتیجه، ادامه 
این مسیر امســال توانســت بنزین که جزو فرآورده 
های اصلی به شمار می رود را روانه رینگ بین المللی 
بورس انرژی کرده تا حتی به کشورهای منطقه صادر 
شــود؛ البته این فرآورده پیش از عرضــه در بورس، 

توسط دولت صادر شده است.

طعم شیرین صادرات بنزین به کمک ستاره
احمد ناصری، کارشــناس انرژی در گفتگــو با مهر با 
بیان اینکه ظرفیت تولید بنزین کشــور به لطف بهره 
برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افزایش یافته 

است، گفت: کشوری که تا سه سال پیش واردکننده 
بنزین بود، امروز با مازاد تولید بنزین مواجه اســت که 
عرضه نخست این حامل انرژی در بورس نویددهنده 

افزایش حجم صادرات بنزین است.
وی در خصوص یکی از مهم ترین ویژگی های صادرات 
بنزین، ادامــه داد: با توجــه به اینکــه قیمت بنزین 
یک نرخ منطقه ای اســت، هر لیتر بنزیــن با توجه به 
قیمت های روز منطقه به فــروش می رود که این مهم 
درآمدهای خوبی را برای کشــور رقم می زند؛ چراکه 
دولت می تواند بخشــی از تولید بنزین خود را به جای 
قیمت هزار تومان، برای هر لیتر حداقل ۵ هزار تومان 

به فروش برساند.
این کارشــناس حوزه انرژی افــزود: گرچه هنوز رقم 
مشخص و دقیقی از میانگین هزینه تولید بنزین ارائه 
نشــده اســت؛ اما فروش ارزی بنزین می تواند کمک 
بزرگی برای ارزآوری کشور باشد؛ به شرطی که دولت 
بتواند مصرف بنزین در داخل کشــور را کاهش دهد و 

سهم صادرات بیشتر شود.

کارت سوخت و چالش مدیریت مصرف
وی با اشــاره به بکارگیــری مجدد کارت ســوخت 
گفت: چنانچه دولت یازدهم کارت ســوخت را حذف 
نمی کرد، میزان مصرف بنزین به بیش از ۹۵ میلیون 
لیتر افزایش نمی یافت و می  توانستیم بسیار زودتر از 
زمان حاضر بنزین صادر کنیم؛ امــا دولت قصد دارد 
با اجباری کردن کارت ســوخت نظارت بیشــتری بر 
مصرف بنزین داشــته باشــد که اقدام قابل تقدیری 
است؛ ولی اگر کارت ســوخت را همان سال ۹۵ حفظ 

می کرد دیگر هزینه ای به کشور تحمیل نمی شد.
ناصری با اشاره به بازارهای منطقه ای اظهار داشت: 
هم اکنــون ظرفیت کــم نظیــری در منطقه وجود 
دارد؛ به این معنا که افغانســتان، پاکســتان و عراق 
به تنهایی بازاری ۳۰ میلیون لیتری هســتند که هر 
سه کشور، در حوزه فرآورده های نفتی و بویژه بنزین 
با چالش های بسیاری روبه رو هستند که می توان با 
فعال کردن این بازارها، درآمد پایداری برای کشــور 

ایجاد کرد.
به گفته این کارشــناس انرژی، ظرفیت پاالیشی این 
سه کشور بسیار اندک است؛ عراق بیشتر نفت خود را 
صادر می کند و پاکســتان و افغانستان هم واردکننده 
خالص فرآورده های نفتی هســتند. بخشی از فعاالن 
بخش خصوصی که می توانند بنزین ایــران را به این 
کشــورها صادر کننــد، از عرضه بنزیــن در بورس 
استقبال کردند که شرایط کار را برای ورود آهسته به 

بازار بنزین منطقه هموار می کند.
وی با بیــان اینکه یکــی از مهم تریــن ویژگی های 
ایران وجود زیرســاخت های حمل و نقل است گفت: 
دسترسی ساده کشورهای همســایه به مبادی تولید 
بنزین در ایــران، هم برای بخــش خصوصی جذاب 
اســت و هم برای دولت های همسایگان؛ مثال بخشی 
از کاالهای صادراتی ایران مثــل قیر از طریق خط راه 
آهن به مرز ارسال شده و مشــتریان از مرز کشورمان 
محصوالت خریداری شــده خود را دریافت می کنند. 
این یک امتیــاز مهم برای جمهوری اســالمی ایران 
است که می تواند در انتقال فرآورده های نفتی کمک 

کننده باشد.

نفت

عضــو کمیســیون انــرژی مجلس با 
بیــان اینکه آبــادان ظرفیــت احداث 
۶پتروشــیمی بــه روز را دارد، گفــت: 
صنایع پتروشیمی آبادان طی ۱۲۰سال 
متمادی مشاغل بســیاری در این شهر 
ایجاد کرده اند.غالمرضا شرفی با اشاره 
مشــکالت اقتصــادی مردم آبــادان و 
ظرفیت هــای صنعتی موجــود در این 
شهر، گفت: زمانی شهر آبادان ۶۰۰هزار 
جمعیت را به لحاظ اقتصادی پاســخگو 
بود اما امــروز به ســختی از پس تامین 

معیشت ۳۰۰هزار جمعیت 
رو به مهاجرت خود بر می آید 
چرا صنعــت به ویژه صنعت 
نفت و پتروشــیمی در این 
شــهر به نابودی کشــیده 
شــده اســت.زمانی شــهر 
آبادان ۶۰۰هــزار جمعیت 

را به لحــاظ اقتصادی پاســخگو بود اما 
امروز به ســختی از پس تامین معیشت 
۳۰۰هزار جمعیت رو به مهاجرت خود 
بر می آیــد چرا صنعــت به ویژه صنعت 

نفت و پتروشــیمی در این 
شــهر به نابودی کشــیده 
اســت.نماینده مردم آبادان 
در مجلس شــورای اسالمی 
با بیــان اینکه پتروشــیمی 
آبادان رو به احتضار اســت 
چراکــه صنایع آن بــه روز 
نشــده اســت، افزود: در حالی صنایع 
پتروشیمی آبادان رو به نابودی هستند 
که جزو صنایع کهنه ایــران بوده و طی 
۱۲۰ ســال متمادی مشــاغل بسیاری 

را برای سکنه این شــهر ایجاد کرده اند.
وی با اشــاره بــه گفته کارشناســان 
مبنی بر اینکه آبــادان ظرفیت احداث 
۶پتروشیمی به روز را دارد و می توان از 
این طریق ارزش افزوده بسیاری را ایجاد 
کرد، اضافه کرد: آبادان زیرساخت های 
الزم را بــرای احداث پتروشــیمی های 
جدیــد دارد در حالــی کــه فقــط با 
به روزرســانی پاالیشــگاه ها و صنایع 
پتروشیمی موجود می توان بسیاری از 

مشکالت اقتصادی را حل کرد.

پاالیشگاه

و به احتضار است وشیمی آبادان ر پتر
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وضعیت نامعلوم بازار نفت

این روزها قیمت نفت تحــت تاثیر تنش بیش تر 
در روابط تجــاری آمریکا و چین کــه نگرانی ها 
نســبت به جنگ ارزی را برانگیختــه، به ریزش 
سنگینی تن داده اســت؛ در این بین عربستان 
سعودی سعی دارد با کاهش تولید وضعیت بازار 
را ســر و ســامان دهد اما همچنان بازار نفت در 

وضعیت بی ثباتی است.
قیمت نفت چهارشــنبه گذشــته و همزمان با 
اقدام بانک هــای مرکزی در کاهــش نرخ های 
بهره به منظور حمایت از رشــد اقتصادی، با دور 
جدیدی از سقوط سنگین روبرو شد. بانک های 
مرکزی هند، نیوزیلنــد و تایلند برای حمایت از 
رشد اقتصاد و صادراتشــان در برابر پیامدهای 
جنگ تجاری آمریکا و چیــن، نرخ های بهره را 
کاهش دادند. این کاهش نرخ ها نشــان می دهد 
که جنگ میان واشــنگتن و پکن، اقتصاد جهان 

را تهدید می کند.
به اعتقاد تحلیلگران، تعرفه هــای باالتر آمریکا 
روی واردات چین، هــر دو اقتصاد را کند خواهد 
کرد اما دولت چین ممکن اســت بــرای تالفی 
کردن تعرفه های آمریــکا، ارزش یوان را ضعیف 
کند. ارزش یوان دوشــنبه هفته پیش به پایین 
هفت یوان در برابــر هر دالر ســقوط کرد که از 
زمان بحران مالی ســال ۲۰۰۸ کم ســابقه بود. 
با این حــال بانک مرکزی چین فعال از ســقوط 
بیشــتر ارزش یوان جلوگیری کرده زیرا ریسک 

فرار سرمایه ها را به همراه دارد.
نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره 
وضعیت فعلی بازار نفت به ایســنا گفت: کاهش 
تولید اوپک موضوعــی بود که قبال بر ســر آن 
تصمیم گیری شــده بود لذا نمی توان گفت که 

این مساله در شرایط فعلی تاثیر چندانی دارد.
وی با اشــاره به تصمیم عربســتان برای کاهش 
تولید، اظهار کرد: به تازگی عربستان اعالم کرده 
اســت که با هدف افزایش قیمت ها قصد کاهش 
تولید خود را دارد که این مســاله نیز بستگی به 

واکنش بازار دارد.
این کارشــناس حوزه انرژی با بیان این که این 
موضوع تا حدی موجب می شــود تا افت شدید 
بازار برگردد، تصریح کرد: نمی توان گفت که این 
مساله موجب باالرفتن قیمت ها می شود چراکه 
عوامل دیگری همچون جنــگ تجاری آمریکا و 

چین نیز در این مساله تاثیر گذار است.
قربان با تاکید به این موضــوع که اگر اختالفات 
آمریــکا و چین افزایــش یابد، رشــد اقتصادی 
جهــان دچار مخاطــره می شــود و تقاضا برای 
نفت کاهش می یابد اما اگر وضعیت پایدار شود، 

احتمال افزایش قیمت  نفت وجود دارد.
اما به دلیل اهمیت چین برای اقتصاد جهانی و به 
دلیل این که ارزهــا روی هم تاثیر می گذارند و از 
آنجا که ارتباط میان دالر و یوان به سیاست پولی 
جهانی جهت می دهد، افــت یکباره ارزش یوان 
فشار شــدیدی را به ســایر اقتصادهای نوظهور 
تحمیل کرد. شــی جین پینگ، رییس جمهور 
چین هیچ عالمتی دال بر عقب نشــینی نشــان 
نمی دهد و ترامپ هم خود را کنار کشــیده و راه 
چندانی برای خروج از جنگ تجاری برای سران 

قدرتمندترین اقتصادهای جهان نمانده است.
پیامدهای این جنگ به ســرعت گسترش پیدا 

می کند. 
چند روز از زمانی که توییت ترامپ درباره وضع 
تعرفه های جدید روی واردات چین نگذشــته 
اســت اما بانک های مرکزی متعددی در جهان 
کاهش نرخ های بهره را اعالم کرده اند. شــاخص 
داوجونز اینداستریال هفته گذشته هفت درصد 
نــزول کرد. نفت خــام کاهش بهای بیشــتری 
داشــته و در نخســتین هفته اوت بیــش از ۱۳ 

درصد افت کرد. 
در حقیقت نفــت از اوج قیمتی کــه در آوریل 
داشت، بیش از ۲۰ درصد ســقوط کرده و روند 

نزولی پیدا کرده است.



 ظرفیت باالی ایران برای همکاری با برند های مطرح

 در جا زدن صنعت پوشاک با ممنوعیت واردات
فاطمه اکبرخانی   واردات اگرچه باعث تنگ شدن 
عرصه برای تولید داخلی می شــود اما نباید از امکانی 
که برای رقابت پذیــری تولیدکنندگان ایجاد می کند 
چشم پوشــی کرد؛ از طرفی بســیاری از کارشناسان 
حوزه نیز ممنوعیت واردات را بــه منزله درجا زدن و 

حتی افت صنعت تلقی می کنند.
در پی اصالحات ارزی دولت در ســال گذشته، ثبت 
ســفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰قلم کاال به کشــور 
ممنوع شد که پوشاک نیز در همین دسته قرار گرفت 
و وزارت صنعت نیز این اقــدام را گامی در جهت رونق 
تولید داخل عنوان کرد؛ اما ســوال اینجا است که آیا 
با ممنوعیــت واردات، تولیدکنندگان توان تولید کاال 
به میزان تامین نیاز داخل را دارنــد، و یا بدون وجود 
میدان رقابت، رشــد صنعت داخلی امکان پذیر است 

یا خیر.
در این راســتا اگرچــه بســیاری از تولیدکنندگان، 
واردات را دشمن صنعت خود دانسته و اظهار می کنند 
که واردات، بازار را به تصاحــب خود درآورده، اما عده 
دیگر بر این باور ند که بدون واردات امکان رقابت برای 
تولید داخل وجود نداشــته و این موضــوع در نهایت 

مانع رشد صنایع خواهد شد.

موافقان ممنوعیت واردات چه می گویند؟
برخی از کارشناســان کــه موافق طــرح ممنوعیت 
واردات کاال و موافق اتکاء صد درصدی به تولید داخل 
هســتند، می گویند که اگر ما در زمان تحریم کاالیی 
را ممنوع نمی کردیم شــرکای خارجی مــا را تحریم 
می کردند، از طرفی تا زمانی که امکان تولید کاالیی در 
داخل وجود دارد واردات آن کار اشتباهی است و با این 

اقدام تنها به تولید داخل پشت پا می زنیم.
به عقیــده برخــی از نمایندگان مجلس کــه موافق 
این طــرح بودند، ممنوعیــت واردات هرگونه کاالی 
مصرفی خارجی که اســتراتژیک و نیاز کلی کشــور 
نباشــد اقدام مناسبی اســت و ما با این کار می توانیم 

خارجی ها را از بازار پررونق ایران محروم کنیم.
به گفته این دســته افــراد، کشــور ایــران هزاران 
تولیدکننده پوشــاک و ظرفیت میلیاردی برای این 
بازار دارد که بــا واردات، بازار لباس ایــران در اختیار 

بیگانگان قرار گرفته است.

نظر مخالفان چیست؟
در مقابل نظر این گروه، دســته ای دیگر بر این باورند 
که ممنوعیــت واردات به مرور زمــان صنعت را نابود 

کرده و تولید هیچ پیشرفتی را به خود نخواهد دید.

در این زمینه علیرضــا حائری، عضو هیــأت مدیره 
جامعه متخصصین نســاجی ایران با ابــراز مخالفت 
نســبت به ممنوعیت واردات پوشــاک، بــه اقتصاد 
آنالین گفــت: اگرچــه ممنوعیــت واردات را برای 
حمایت از تولیــد داخل اعمال کرده انــد، اما در واقع 
این اقــدام نمی تواند هیچ کمکی به توانمندســازی 

واحدهای تولیدی و حمایت از ساخت داخل بکند.
وی ادامه داد: مــن با هرگونه ممنوعیــت واردات و یا 
ایجاد محدودیــت کاال مخالفم، زیرا تــا یک فضای 
رقابتی ایجاد نکنیم نمی توانیم باعث رشــد و اعتالی 

آن محصول در داخل شویم.
حائری با اســتقبال از طــرح مبازره بــا قاچاق بیان 
کرد: اگــر کاالیی از مبــادی قانونی وارد شــود، باید 
عوارض گمرکی پرداخت کنــد و همچنین دولت نیز 
به آمار و جزییات کاالی وارد شــده دسترسی دارد و 
می تواند بازار را نیاز ســنجی کند، اما با قاچاق به هیچ 
کدام از اطالعات دسترســی نداریم و به اقتصاد ملی، 

اشتغالزایی و درآمد دولت نیز لطمه وارد می شود.

قاچاق 2.5میلیارد دالری پوشاک در سال 97
عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با 
اشــاره به افزایش نرخ ارز و رابطه آن با قاچاق توضیح 
داد: طبق آمار رســمی، در طول ســال گذشــته دو 
میلیارد و ۴۰۰میلیــون دالر قاچاق صورت گرفته که 
البته این مقدار نیز تقریبی اســت؛ بنابراین اگر جلوی 
واردات رســمی گرفته شــود اگرچه به نفع یک عده 
تولید کننده خواهد بود اما به طــور کل برای صنعت 

نفعی ندارد.
حائری به ممنوعیت واردات خودرو و عدم پیشــرفت 
خودروســازی ها نیز اشــاره کرد و گفت: ممنوعیت 
واردات خودرو تنهــا باعث عقب ماندگی رشــد این 
صنعت همپای سایر کشورها شد، زیرا فضای رقابتی 
برای خودروســازان وجود نداشــت و این صنعت به 

انحصار کامل تولیدکنندگان داخلی درآمد.

وجود فضای گلخانه ای در صنعت پوشاک
او با بیان این که صنعت پوشــاک دچــار یک فضای 
گلخانه ای شده اســت، افزود: ایجاد فضای انحصاری 
برای یک کاال و ممنوعیت ورود از سایر کشورها مانع 
خالقیت، کیفیت و رقابت داخلی شده و از طرف دیگر 
تولیدکنندگان تمایلی به کاهش قیمت تمام شــده 

ندارند.
این فعال صنعت پوشــاک در پاسخ به این پرسش که 
»آیا تولید داخل کیفیت و توان تامین نیاز بازار را دارد 

یا خیر؟« خاطرنشــان کرد: کیفیت یعنی چیزی که 
مورد پسند مردم باشد؛ برای ۲.۵میلیارد دالر پوشاک 
وارداتی به صورت قاچاق حتما تقاضا وجود دارد، پس 
با توجه به این که ما به این میــزان تقاضا برای کاالی 
خارجی داریم چرا نباید آن را از مبادی رســمی وارد 

کنیم.

ارزآوری پوشاک بنگالدش، باالتر از کل 
صادرات غیرنفتی ایران

حائری ادامه داد: می توانیم برای آزادســازی واردات 
یکســری ضوابط تعیین کنیــم، به طــور مثال هر 
برندی که می خواهد در ایران فعالیت کند ۲۰درصد 
محصولش را باید در کشــور ما و طبــق ضوابط ایران 
تولید کند؛ این کار هــم منجر به اشــتغالزایی و هم 

ارزآوری بسیار خوبی خواهد شد.
عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نســاجی ایران 
به عملیاتی شدن این اقدام در کشور بنگالدش و تاثیر 
مثبت آن در ارزآوری این کشور اشــاره کرد و گفت: 
بنگالدش در سال گذشته ۴۰میلیارد دالر معادل کل 
صادراتی غیر نفتی ایران از طریق تولید برای ســایر 

برند ها، پوشاک صادر کرده است.
وی افــزود: ما اگر ۲۰درصــد بازار پوشــاکمان را در 
اختیار رقبا قرار دهیم در آینــده می توانیم به همین 

مقدار، بازار کشور رقیب را در دست بگیریم.
حائری درباره صادرات پوشاک نیز بیان کرد: صادرات 
پوشاک در ســال گذشــته به حدود ۶۰میلیون دالر 
رسید که بیشــتر مقاصد صادراتی عراق و افغانستان 
بودند، حــاال اگر این میــزان را با قاچــاق و صادرات 
کشور بنگالدش مقایســه کنیم متوجه می شویم که 

ممنوعیت تنها ما را به عقب پرتاب کرده است.

از آزادسازی واردات هنوز خبری نیست
 عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نســاجی ایران 
در پایان با بیان اینکه بســیاری از تولیدکنندگان به 
دلیل نفع شــخصی مخالف واردات هســتند، گفت: 
با این شــرایط وزارت صنعت نیــز همچنان مخالف 

آزادسازی واردات پوشاک است.
بر اســاس این گــزارش، اگرچه به عقیده بســیاری 
از کارشناســان واردات کاالیی کــه در داخل تولید 
می شــود به ضرر بســیاری از تولیدکنندگان داخلی 
است، اما نباید به این موضوع نگاه کوتاه مدت داشت؛ 
زیرا تجربه بسیاری از کشــورهایی که رشد اقتصادی 
خوبی دارند نشــان داده که ســود تعامل و تجارت با 

سایر کشورها بیش از زیان آن است.

تولید
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سرمایه گذاری خارجی
جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت )صمــت( حاکی از 
افزایش بیــش از ۲۶ درصدی تعــداد و افزایش 
نزدیک به ۹۰ درصدی در حجم سرمایه گذاری 
خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
در ســه ماهه نخســت امسال نســبت به مدت 

مشابه در سال گذشته است.
ایــن آمارها نشــان می دهــد کــه حجم کل 
ســرمایه گذای خارجی در طرح های صنعتی، 
معدنی و تجاری با افزایش ۸۹.۸ درصدی از ۲۹۲ 
میلیون و ۱۰۰ هزار دالر در ســه ماهه نخســت 
سال گذشــته به ۵۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر 

رسیده است.
تعــداد ســرمایه گذای خارجــی در طرح های 
صنعتــی، معدنی و تجــاری نیز در ســه ماهه 
نخست امســال نسبت به مدت مشــابه در سال 
گذشته، ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است. سال 
گذشــته ۱۹ طرح صنعتی،  معدنی و تجاری در 
هیــات ســرمایه گذاری خارجی مصوب شــد، 
اما تعداد این طرح ها در ســه ماهه نخست سال 

جاری به ۲۴ عدد رسیده است.

کمبودی در قطعات جانبی لوازم 
برقی آشپزخانه نیست

رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و تعمیرکاران 
صنایع برودتــی، تهویه مطبوع، لباسشــویی و 
قطعات یدکی با بیان اینکه ۹۰ درصد نمایندگی 
و کارت های گارانتی در کشور بدون اطمینان و 
ثبات هســتند، گفت: کمبودی در بازار قطعات 
جانبی لوازم برقی آشــپزخانه وجود ندارد و تنها 
قیمت محصوالت رشــد قابل توجهــی به خود 

گرفته است.
علی جمالــی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
شرایط خدمات پس از فروش شرکت های لوازم 
خانگی که بــازار ایران را تــرک کرده اند، گفت: 
اکثر قطعات ماشین های لباسشــویی در ایران 
داخلی سازی شده و تأمین این قطعات از طریق 
تولید داخلی انجام می شود و این در حالی است 
که تأمین بسیاری از قطعات یخچال و فریزرهای 
وارداتی از بازار آزاد بــه مراتب راحت تر از فرآیند 
گارانتی اســت.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و تعمیرکاران صنایع برودتــی، تهویه مطبوع، 
لباسشویی و قطعات یدکی تأکید کرد: بسیاری 
از محصوالت وارداتی در ایران به طور دائم دارای 
نمایندگی نبودند و بازار خود را با این محصوالت 
هماهنگ کرده اســت، از این رو بازار آزاد بدون 
توجه بــه شــرکت های واردکننده و شــرایط 
خدمات پس از فروش؛ بــه تولید، تأمین و عرضه 

لوازم  یدکی می پردازد.
وی خاطرنشــان کــرد: ۸۰ تــا ۹۰ درصــد 
نمایندگی هــا و کارت های گارانتی در ســطح 
کشــور بدون اطمینان و ثبات اســت و اتحادیه 
در راســتای حفظ حقــوق مصرف کنندگان، با 
شناســایی واحدهای نمایندگــی و کارت های 
خدمات پس از فروش، آن دســته از خدمات که 
قابلیت انطباق با قوانین صنفی داشــته اند را در 

چارچوب قانونی قرار داده  است.
جمالی گفت: لوازم  یدکی و مصرفی محصوالتی 
همچون یخچال، فریزر، ماشــین لباسشویی و 
ظرف شویی در کشــور وجود دارد اما از ابتدای 
سال گذشــته با افزایش قیمت بســیار زیادی 
روبرو شده است.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و تعمیرکاران صنایع برودتــی، تهویه مطبوع، 
لباسشــویی و قطعات یدکی بیان کرد: اتحادیه 
برای حفظ حقوق مصرف کنندگان شــرایطی را 
فراهم کرده که قطعات و خدمات به صورت دقیق 
بررسی و قیمت گذاری شود و مصرف کنندگان 
می توانند اصالت قطعات و کیفیت خدمات را از 

اتحادیه استعالم بگیرند.



رییس اتحادیه امالک: اگر کمیسیون کم باشد تخلفات زیاد می شود

افزایش کمیسیون امالک زیر ذره بین کارشناسان
مجید انتظــاری   افزایش نرخ کمیســیون دفاتر 
امالک پس از چهار ســال مجددا ایــن روزها مطرح 
شده اســت؛ مخالفان می گویند که خدمات بنگاه ها 
کمتر از میزان دریافت حق الزحمه اســت و موافقان 
معتقدند اگر کمیسیون، پایین باشد تخلفات افزایش 
پیدا می کند؛ یکی از این تخلفــات می تواند زد و بند 
مشاوران با فروشندگان باشــد که به افزایش قیمت 

ملک منجر می شود.
نرخ کمیسیون دفاتر امالک همواره یکی از موضوعات 
مورد بحث در محافل عمومی اســت. بــا وجودی که 
بعضا متعاملین از رقم نیــم درصد حق الزحمه امالک 
ناراضی هســتند، رییس اتحادیه امالک معتقد است 
که نرخ های کمیسیون در ایران یک ششم کشورهای 

توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه است.
خسروی می گوید »روزانه ده ها شــکایت به اتحادیه 
می آید که مردم از دریافت کمیســیون باال توســط 
بعضی دفاتر امالک، ناراضی هســتند کــه ما به جد 
پیگیری و برخــورد می کنیم. اما انصافــا باید ببینیم 
حق الزحمــه ای کــه هم اکنون به مشــاوران امالک 
می رسد و بعضا بین دو یا چند مشاور تقسیم می شود 
آیا کفاف زندگی آنها را می دهد؟ طبیعی است که اگر 
فضا را برای درآمــد افراد ببندیــم، راه برای کارهای 

خالف باز می شود«.
حدود چهار ســال قبــل بود کــه حــق بنگاهی با 
اصالحاتی مواجه شــد. اســفندماه ۱۳۹۴ بر اساس 
مصوبه کمیسیون نظارت  شهرســتان تهران، دفاتر 
امالک مجاز شــدند برای معامالت امالک تا ســقف 
۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و باالتر از ۵۰۰ میلیون 
تومان ۲۵ صــدم درصد از هر طــرف معامله دریافت 
کنند. نرخ کمیســیون اجاره نیز یک چهــارم اجاره 
ماهیانــه از هر طــرف معامله تعیین شــد. این ارقام 

هم اکنون مالک قرار دارد و تغییر نکرده است.
تا پیــش از آن، طبق بخشــنامه ســال ۱۳۸۰ عمل 
می شــد که برای معامــالت امالک تــا ۳۰ میلیون 
تومان نیم درصد، از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم 
درصد، از ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومــان نیم درصد و از 
۱۰۰ میلیون تومان به باال ۲۵ صدم درصد مبلغ مورد 

معامله به عنوان کارمزد از هر طرف دریافت می شد.
پرواضح اســت کــه حق الزحمــه هر شــغلی باید 
متناســب با شرایط روز تورم محاســبه شود. با این 
وجود، مخالفان افزایش کارمزد مشــاوران امالک 
معتقدند بسته خدماتی که از سوی دفاتر امالک در 
ایران ارایه می شــود آن طور که باید و شاید رضایت 
آنهــا را فراهم نمی کنــد و به همین لحــاظ عمده 

متعاملین، ارزش واقعی ایــن خدمات را پایین تر از 
مبالغ دریافتی می دانند.

یک کارشناس: عمده مشاوران امالک فاقد 
تخصص الزم هستند

فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان در این 
خصوص می گویــد: دریافت کارمزد باید متناســب 
با خدمات باشــد. بســته خدماتی که از سوی عمده 
دفاتر صنف مشاوران امالک در ایران ارایه می شود به 
درستی تعریف نشده اســت. تنها کاری که مشاوران 
انجام می دهند این اســت که ملکی را به یک شخص 
معرفی می کنند و یک قولنامه می نویســند. یک میز 
و صندلــی در یک واحد صنفــی می گذارند و افرادی 
عمدتا فاقد تخصــص الزم اقــدام به عقد قــرارداد 
می کنند؛ در حالی که مشاوران امالک به عنوان امین 
خریدار و فروشــنده باید مبانی حقوقی این شــغل را 
بدانند. کما این که در کشــورهای توسعه یافته دفاتر 
امالک به مبانی حقوقی این شــغل به شکل حرفه ای 

مسلط هستند.
به گفتــه پورحاجت، حجم بســیاری از شــکایات در 
محاکم قضایی بــه پرونده های حــوزه امالک مربوط 
است. این مساله ناشی از قراردادهایی است که در دفاتر 
امالک منعقد می شــود و عمدتا طرفین را به دردســر 
می اندازد. معتقدم کاری که در بسیاری از دفاتر امالک 
صورت می گیــرد از طریق یک نرم افــزار در موبایل ها 
قابل انجام اســت. اگر دفاتر امــالک، کار را به صورت 
تخصصی دنبال کنند باید مسوولیت پیگیری بندهای 
قرارداد را بپذیرند؛ در حالی که عمدتا از مسوولیت شانه 
خالی می کنند. لــذا نباید نرخ کمیســیون در ایران با 

کشورهای پیشرفته مقایسه شود.

رییس اتحادیه امالک: اگر کمیسیون کم باشد 
تخلفات زیاد می شود

از ســوی دیگر رییــس اتحادیه مشــاوران امالک، 
دغدغه های صنف مشــاوران امالک را فراتر از سطح 

فعلی درآمــد آنها می داند. مصطفی قلی خســروی با 
بیان این که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی 
کشــورهای منطقه مثل ترکیه، مشــاوران امالک ۶ 
درصد مبلغ قرارداد را به عنوان کارمزد از فروشــنده 
دریافت می کنند معتقد است: مبلغ کمیسیون امالک 
در ایران، تناســبی با ثمن معامله ندارد و پیشنهاد ما 
این است که این رقم از نیم درصد فعلی به یک درصد 
افزایش پیدا کند. اگــر این اتفاق بیفتد بســیاری از 

تخلفات کاهش می یابد.
وی افزایش کمیســیون را در کاهش قیمت مســکن 
نیز موثر می داند. خسروی می گوید ممکن است یک 
بنگاهی خانه ای را باالتر از رقم پیشــنهادی مالک به 
فروش برســاند و به مالک بگوید نیمــی از این رقم را 
به من بده. وقتی کمیســیون پایین باشــد این گونه 
اتفاقات بعید نیســت. بنابراین از متولیــان امر تقاضا 
داریم برای جلوگیری از حجم شــکایات و تخلفات با 
افزایش نرخ کمیســیون به میزان یک درصد موافقت 

کنند.
رییــس اتحادیــه امــالک دربــاره تاریخچــه نرخ 
کمیســیون امالک خاطرنشــان کرد: قبل از انقالب 
اسالمی، حق الزحمه دفاتر امالک یک درصد بود، بعد 
آمدند گفتند تا ۲۰ میلیون تومان نیم درصد، از ۲۰ تا 
۱۰۰ میلیون یک چهارم درصــد و از ۱۰۰ میلیون به 
باال کمیسیون ندارد. این برای زمان قبل از من است. 
دو ســال بعد از آن که من در ســال ۱۳۷۸  به ریاست 
اتحادیه رســیدم نرخ را تا ۳۰ میلیــون نیم درصد، از 
۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد، از ۵۰ تا ۱۰۰ 

نیم درصد و از ۱۰۰ به باال یک چهارم درصد شد.
خسروی ادامه داد: پیش از ســال ۱۳۹۲ یعنی قبل از 
زمانی که ریاست را تحویل بدهم از آقای نیکزاد، وزیر 
وقت راه و شهرســازی نامه گرفتیم که رقم نیم درصد 
برای سراسر کشور یکســان باشد اما با توجه به این که 
قانون نظام صنفی برای هر شهرســتان به شکل مجزا 
اجرا می شود و کمیســیون نظارت آن شهرستان نرخ 
را تعیین می کند در مناطــق مختلف کارمزد متفاوت 
است. در ســال ۱۳۹۴ که بنده حضور نداشتم آقایان 
موافقت کردند که نرخ کمیســیون تــا ۵۰۰ میلیون 
تومان نیم درصــد و از ۵۰۰ میلیون به باال یک چهارم 
درصد باشد.اخیرا درباره این مساله که نرخ کمیسیون 
امالک ناقص اســت نامه ای بــه اتاق اصنــاف ایران 
نوشــتیم که هنوز جوابی به آن داده نشده است. برای 
مباحثی از جملــه تمدید، مشــارکت و متمم رقمی 
تعیین نشده است. باید نرخی داشته باشیم که در این 

موارد ساماندهی ایجاد شود.
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ج   سفته بازان از بازار مسکن خار
می شوند

چند هفته بعد از گزارش بانک مرکزی از کاهش 
تعداد معامالت مســکن بــه کمتــر از ۴ هزار و 
۸۰۰ فقره در تیرماه، بازار مســکن شاهد خروج 
تقاضای ســفته بازی و متقاضیان ســرمایه ای 
اســت.انتظار کاهش قیمت ها در بازار مسکن، 
جذابیت این بازار برای ســوداگران و سفته بازان 
را کاهش داده اســت؛ گروهی که در یکســال 
گذشته در افزایش چشــمگیر قیمت مسکن به 
خصوص در مناطق یک و ۲۲شــهر تهران تاثیر 

زیادی گذاشته بودند.
بر اساس مشاهدات از وضعیت معامالت مسکن 
در چند بنــگاه امالک در مناطق مختلف شــهر 
تهران، نرخ هر متربع خانــه اکنون وارد کاهش 
قیمــت ۲تــا ۴ میلیون تومانی شــده اســت و 
ســرمایه گذاران این حوزه را به تب وتاب فروش 
زیر قیمت برای انتقال ســرمایه خود به ســایر 

بازارهای سرمایه ای سوق داده است.
یــک واســطه ملکــی در منطقه ۵ تهــران در 
این باره گفت: بازار مســکن در شــرایط فعلی 
به لحــاظ میزان رفــت و آمــد خریــداران و 
فروشندگان،نســبت به بازار ســال گذشته به 
شدت کاهش داشته و نسبت به ماه های ابتدایی 
ســال هم کاهش داشــته تا جایی کــه قیمت 
پیشــنهادی برخی از فایل های فروش مسکن با 
کاهش و انعطاف زیادی از ســوی مالکان مواجه 
شده است.وی ادامه داد: ضمن اینکه افرادی که 
با هدف سرمایه گذاری سال گذشــته به خرید 
چند واحد مســکونی اقدام کرده اند نیز اکنون 
دست از مقاومت برداشته و به سود جزیی تر هم 
راضی شــده اند و ترجیح می دهند با سود جزئی 

تری سرمایه خود را از بازار مسکن خارج کنند.
به گفته  این واســطه ملکی، بازار مسکن در سه 
هفته اخیر با ریزش حباب قیمت ها مواجه بوده 
است و اکنون به ثبات نسبی رســیده است؛ در 
حالی که شرایط تا اواســط خرداد طور دیگری 

بود و رشد قیمت خانه ادامه داشت.
وی ادامه داد: بر اســاس تجربیاتی که از دوران 
رکود و رونق مسکن داریم در صورت ادامه خروج 
تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن شاهد کاهش 

قطعی قیمت ملک خواهیم بود.
یک واسطه ملکی در منطقه یک شهر تهران نیز 
گفت: جهش قیمت مســکن در یکسال گذشته 
تقاضای مصرفی را در منطقه یک تهران کاهش 
داد و خریــداران ملک در این منطقه بیشــتر از 
اینکه خانوارها باشند ســرمایه گذاران در بخش 
مسکن هســتند که تا مدتی قبل در برابر کاهش 

قیمت ها مقاومت می کردند.
وی ادامــه داد: از ابتدای مرداد امســال تالش 
بیشــتر ســرمایه گذاران در این حــوزه فروش 
با قیمت ماه های گذشــته و نه بیشــتر است که 
البته موفقیت آمیز هم نبوده است و ورود بخش 
مســکن به دوره رکود قطعی انتظار فروش این 
خانه ها با قیمت های اردیبهشــت و فروردین را 

کاهش داده است.
وی می گوید: بازار مســکن در ســال گذشــته 
ماهانه تا رشد ۱۴ درصد را هم تجربه کرد و بازار 
داغی را برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد 
کرده بود؛ تا جایی که یک واحد مســکونی طی 
دوره کوتاه چندین بار فــروش می رفت و هربار 
هم به قیمت بیشتر از ماه گذشته، اکنون شرایط 
کامال برعکس اســت اگر هم خریداری باشد به 
دلیل کاهش قدرت خرید از عهده خرید نقدی بر 
نمی آیند و  با چک هــای بلند مدت که جذابیتی 
برای مالکان ندارد اقدام بــه خرید می کنند.این 
واســطه ملکی ادامه داد: مشــاهدات ما از بازار 
معامالت مســکن در مقطع زمانی فعلی نشان 
می دهد نگاه بازار مســکن به خصوص از سمت 
فروشندگان به ســایر بازارهای ســرمایه مثل 
خودرو ارز و بورس است و جو روانی بازار مسکن 

آرام تر از ماه های ابتدایی سال است.



رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو خبر داد

ایجاد سایت مستقل قطعه سازی در سایر کشورها
مازیار شــریف کیــان    رئیس هیــأت مدیره 
هلدینگ رایزکو با اشــاره به اینکه در شرایط تحریم 
هزینه انتقال پول ۱۴ تا ۱۸ درصد است، گفت:سایت 
مستقل قطعه سازی توســط رایزکو در سایر کشورها 
ایجاد می شود.حمیدرضا صمدی، در نشست خبری 
 که حاشــیه بازدید خبرنگاران از خط تولید باک های 
پلیمری و ســایر محصوالت تولیدی هلدینگ رایزکو 
برگزار شد با اشاره به آوار تحریم ها اظهار کرد:در زمان 
برداشــتن تحریم قبل می توانســتیم برای بازنگری 
شرایط برنامه داشته باشــیم که اما این اتفاق نیفتاد 
و همین موضوع موجب ادامــه ضربه تحریم ها به این 
صنعت، وجود خودرو در کف کارخانه ها و عدم تعادل 

قیمت و میزان عرضه در بازار شده است.
این فعــال صنعت قطعه ســازی افــزود: چرا صنعت 
خودرو سازی و قطعه سازی همواره متهم ردیف اول 
هستند در حالیکه امروز حدود یک و نیم میلیون نفر از 
فعالیت در این دو صنعت نان به خانه می برند. نباید با 
عدم بازنگری و بازسازی مجدد، حیات این صنعت به 
خطر بیافتد. مدیران صنعتی باید از هم اکنون به فکر 
تغییر شرایط و ارتقاء باشند که این موضوع اصلی ترین 

قدم رایزکو در زمان تحریم و بعد از تحریم است.

ایجاد سایت مستقل قطعه سازی توسط رایزکو 
در سایر کشورها

صمدی با اشــاره به دســت آوردهای رایزکو در زمان 
تحریم، گفت: ما توانستیم با قیمت های رقبای چینی 
رقابت و صادرات انجام دهیم. همچنین با وجود قطع 
روابط در شرایط تحریم برنامه ی دیگری برای اقتصاد 

این کشــور داریم که یکی از آن ها شــروع تولید در 
سایر کشورها اســت.وی درباره برنامه های این گروه 
صنعتی در حوزه ی صنعت و قطعه سازی اظهار کرد: 
در این حوزه ســعی بر ایجاد ســایت مســتقل تولید 
قطعات در سایر کشــورها داریم تا فرزندان این کشور 
با فعالیت و آموزش در آن سایت ها بتوانند به سرمایه 
ملی بیافزایند.صمدی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اهمیت کیفیت در این گروه قطعه ســازی، بیان کرد: 
کیفیت در این هلدینگ به عنــوان بازرس کنار تولید 
است و به همین دلیل همه افراد شاغل در گروه رایزکو 
به کیفیت متعهد هســتند؛ در اصل کیفیت جزئی از 

الزامات، کار روزانه و مدیریت ما است.

 چه کسانی از ایجاد اختالف میان قطعه سازان 
و خودروساران سود می برند؟

عضو انجمن صنایع همگن قطعه ســازی در پاســخ 
به اینکه حل مشــکالت موجود میان قطعه سازان و 
خودروســازان چه راهــکاری دارد؟، تصریح کرد: در 
گام ابتدایی همه قطعه ســازان بایــد در یک انجمن 
واحد دور هم شــده و یک صدا باشــند. از سوی دیگر 
باید مشخص شود چه کســانی از مطرح کردن و سیاه 
نمایی موضوعات میان خودروســازان و قطعه سازان 
نفع میبرند؟ در حالیکه ما تالش می کنیم مشــکالت 
خود را درون خانواده حل کنیم، عده ای در حال ایجاد 
اختالف و حرکــت برخالف تولید ملی و فرمایشــات 

مقام معظم رهبری هستند.
صمدی با اشاره به اهمیت رســانه ها گفت: خواهش 
بنده از رســانه ها دســتیابی به اســتقالل و نوشتن 

حقیقت است. برخی از رســانه های کشور با گذشت 
زمان هنوز به اســتقالل الزم نرســیده و متاسفانه در 
برخی موارد شــاهد انعــکاس اخبار کــذب در ازای 

دریافت مبلغ هستیم.

مسئولیت های اجتماعی رایزکو
او با اشاره به ارتباط رســانه ها و مسئولیت اجتماعی 
تصریح کرد: یکی از وظایف و تعهدات مجموعه رایزکو 
مسئولیت اجتماعی است که اقدامات مختلفی در این 
زمینه انجام شده است. به عنوان مثال آب معدنی دی 
دی به عنــوان زیر مجموعه این هلدینگ همه ســود 
خود را به مســئولیت های اجتماعی اختصاص داده 
است. درآمد رنگ سبز آب معدنی دی دی، به محیط 
زیست، رنگ آبی به کودکان کار یا بدسرپرست و رنگ 
صورتی به پیشگیری از سرطان سینه اختصاص داده 
شده اســت.صمدی با تاکید بر اینکه تعهد ما حفظ و 
رشد اقتصاد ملی اســت، گفت: ما سعی در احیا کردن 
صنعت قطعه سازی داریم و به همین دلیل تکنولوژی 
در گروه رایزکو به ســرعت در حال به روز شدن است؛ 
حتی در بســیاری از قســمت های این مجموعه، از 
تکنولوژی روز دنیا اســتفاده می شود که وجود آن ها 

برای کشور سرمایه ملی محسوب می شود.
او درباره تولید در شــرایط دشوار تحریم گفت: در این 
شــرایط تولید بسیار دشــوار و فرسایشی شده است. 
نبود نــگاه صحیح به قیمــت تمام شــده و پرداخت 
مطالبات قطعه ســازان، باعث تضعیف آن ها در این 
صنعت شده است. بودجه های ما برای تجاری کردن 

خودروهای کف کارخانه ها استفاده می شوند.

پدال

عرضه قطعــات یدکــی تقلبــی در 
بســته بندی های مشــابه اصلــی، از 
مشــکالت امروز بازار خودرو به شمار 
می رود که عالوه بر تحمیل هزینه های 
بیهوده برای خریــد قطعه و تعمیرات، 
به مالکان خودرو، خسارت به خودرو را 

نیز در پی دارد.
بنابر اعالم شــرکت خدمــات پس از 
فروش ایران خــودرو، قطعات یدکی 
غیراصل و تقلبی، مشــکلی اســت که 
از دیرباز در بازار خودرو کشــور وجود 

داشــته و در ماه های اخیر 
نیز این معضل تشدید شده 
است، به همین علت شرکت 
خدمات پس از فروش ایران 
خودرو)ایساکو( در راستای 
تحقــق اهداف و رســالت 
خود، راهکارهای هوشمند 

و نوینی را در جهــت تامین و تضمین 
اصالت قطعات یدکی بــه مرحله اجرا 

گذاشته  است.
شــرکت ایســاکو اعالم کرد: قطعات 

تامین شده در این شرکت 
از نظر مــواد، ابعــاد، دوام، 
مکانیــک و عملکــرد در 
مجهــز  آزمایشــگاه های 
این شــرکت مورد بررسی 
دقیــق قــرار می گیرند و 
عالوه بــر اســتانداردهای 
کشور، اســتانداردهای سخت گیرانه 
داخلی بــرای تضمیــن کیفیت این 
قطعات مدنظر قرار مــی گیرد. عالوه 
بر این تمــام قطعــات تامین شــده 

توسط ایساکو دارای گارانتی هستند. 
بنابرایــن عرضه قطعــات غیراصل و 
تقلبــی در بســته بندی های متقلبانه 
در بازار نابسامان قطعات یدکی کشور 
به هیچ وجه در شــان این شــرکت و 

مصرف کنندگان محترم نیست.
همچنیــن ایســاکو بــرای تضمین 
اصالت قطعات یدکــی تمهیداتی در 
بســته بندی های خود اندیشــیده که 
این بسته بندی ها را از بسته بندی های 

غیراصل و تقلبی متمایز می کند.

گارانتی
تضمین اصالت قطعات یدکی ایساکو با بسته بندی متفاوت و هوشمند
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بازار ســوت و کور خودرو همچنان با جابجایی 
قیمت ها در عین نبود مشتری روبروست.

 بررســی وضعیت بازار خــودرو در هفته ای که 
گذشت نشان می دهد قیمت خودروها اغلب در 
محدوده یک تا دو میلیون تومانی در رنج قیمت 

متعارف بازار تغییر کرده است.
 بسته به میزان فایلهای عرضه شده بهای برخی 
خودروها در این دوره زمانی روندی افزایشــی و 
بهای برخی دیگر روندی کاهشی را تجربه کرده 

است.
 فعاالن بازار معتقدند امســال، اولین سالی است 
که در گرمای تابســتان، بازار خودرو روی رونق 
را بــه خود ندید و بــا کاهش قابــل توجه تعداد 

مشتریان مواجه شد.
 پروژه تبدیل به احسن خودرو که از مهمترین 
کارویژه های مشــتریان ایرانی اســت نیز این 
روزها پیگیری نمی شــود و اغلب افراد ترجیح 
می دهند خودروهای خــود را نگهداری کرده 
و خرید خــودروی جدیــد را نیز بــه تعویق 

بیندازند.
 در هفته گذشــته قیمت ســمند افزایشی بین 
یک تا سه میلیون تومان را تجربه کرد در مقابل 
اما برخی مــدل ها دنا با کاهشــی در همین رنج 

قیمتی مواجه شدند.
 به عنوان مثال قیمــت دناپالس تیپ دو از ۱۵۳ 
میلیــون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان رســیده 

است.
 قیمت پژو GLX ۴۰۵ هر چنــد در فایل های 
اعالمــی افزایشــی در محدوده یــک میلیون 
تومان را نشــان می دهد اما قیمت پژو SLX از 
۸۶ میلیون تومان به ۸۳ میلیون تومان رســیده 

است.
پژو پــارس دوگانه ســوز از ۱۱۰ میلیون تومان 
به ۹۹ میلیــون تومان رســید و ۲۰۶ تیپ دو با 
کاهش یــک میلیــون تومانی قیمــت در حال 
حاضر به نرخ ۸۰ میلیون از ســوی نمایشــگاه 

داران فایل شده است.
 بهای رانــا نیز کاهشــی یک میلیــون تومانی 
را در این دوره شــاهد بود. بهای انــواع رنو تندر 
نیز کاهشــی یک میلیون تومانی را تجربه کرده 

است.
 قیمت انــواع پراید در این هفته افزایشــی بین 
۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را شــاهد بود و ســاینا 
اتوماتیک از ۷۷ میلیون تومــان به ۷۹ میلیون 

تومان افزایش یافته است. 
قیمت ســیتروئن تیپ یک برابر بــا ۶ میلیون 
تومان و قیمت ســیتروئن تیپ دو هفت میلیون 

تومان کاهش یافت. 
این دو خــودرو به ترتیــب ۳۵۰ و ۳۵۷ میلیون 

تومان فایل شده اند.

وش ویژه تابستان ۴ محصول  فر
و  ایران خودر

فروش فــوری تنظیم بازار ویژه تابســتانه ایران 
خودرو از دیروز آغاز شد.

در ایــن طــرح فــروش دنا پــالس بــا قیمت  
۱۱۰۹۳۴۰۰۰ ریــال، ۴۰۵ اس ال ایکــس 
 TU بــا قیمــت ۶۷۸۸۸۰۰ ریال، پژوپــارس
۵ با قیمــت ۸۴۷۱۸۰۰۰ ریــال و پژو ۲۰۶ 
صندوق دار ۸۰۲۱۳۰۰۰ ریال و با تحویل ۳۰ 

روزه عرضه خواهد شد.
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 بورس حمل و نقل ایجاد می شود؟

وش بلیت هواپیما در بورس کاال  فر
خریدار  در حالی که ۲۷ نفــر از نمایندگان مجلس 
طرح تشــکیل بورس حمــل بار و مســافر را امضا 
کرده اند، یکی از امضاکننــدگان این طرح با تکذیب 
امضای خود، با ایجاد چنین بورســی مخالفت کرد.در 
نخســتین روز مرداد طرحی که امضای ۲۷ نماینده را 
پای خود داشت، از ســوی هیئت رئیسه اعالم وصول 
شــد.این طرح که با نام بــورس حمل بار و مســافر 
به کمیســیون عمران بــه عنوان کمیســیون اصلی 
و کمیســیون هــای اقتصــادی و صنایع بــه عنوان 
کمیســیون های فرعی ارسال شــده، در ۵ ماده و ۸ 
تبصره تنظیم شــده و در مقدمه توجیهی آن آمده که 
وجود نابسامانی در حوزه حمل بار و مسافر باعث شده 
تا علی رغم آنکه رانندگان بیشترین زحمات را در این 
صنعت متحمل می شــوند، از کمتریــن منافع آن 
بهره مند شــوند.در ادامه مقدمه این طرح می افزاید: 
درآمد حاصله از بخش حمل و نقل با هزینه های آن 
متناسب نیست و در عوض دالالن بیشترین سود را با 
کمترین زحمت به دســت می آورند. با این حساب 
راه اندازی بورس حمل بار و مســافر می تواند نقش 
مؤثری در ایجاد شفافیت و اجرای عدالت داشته باشد.

با وجود آنکه طراحان بورس حمل بار و مســافر، بهانه 
خود برای امضای این طرح را کمک به افزایش درآمد 
رانندگان عنوان کرده اند، اما در این طرح منابع مالی 
اجرای آن را دریافت سهم از هر بارنامه یا فروش بلیت 
تعیین کرده اند.با این حســاب به هزینه هایی که به 
راننــدگان از صدور هر بارنامه کســر می شــود، یک 

تعرفه جدید نیز افزوده خواهد شد. 
همچنین شــرکت هــای هواپیمایی نیــز در حالی 
که ملزم بــه پرداخــت ۵ درصد از فــروش هر بلیت 
هواپیما به شــهرداری ها هســتند، تعرفــه دیگری 
نیز به مجموعه هزینه های جانبی آنها افزوده شــده 
و درنتیجه این مســافر اســت که بایــد هزینه های 

تحمیلی را پرداخت کند.
محمد حســن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
و از امضاکنندگان ایــن طرح در گفت وگــو با مهر با 
تکذیب امضای این طرح اظهار داشت: اجرای چنین 
بورسی عمال غیر ممکن اســت.نماینده مردم مرند و 
جلفا در مجلس با بیان اینکه راه اندازی انواع بورس ها، 
اشتباه است و ارتباطی به شــفافیت ندارد، گفت: من 

حتی با راه اندازی بورس ارز هم مخالفم.

 قیمت دالر کماکان در حال
 کاهش است

پس از آن که ترامپ از آماده نبودن آمریکا برای 
توافق تجاری با چین خبر داد، دالر ریزش کرد.

دونالد ترامپ بــار دیگر امید معاملــه گران به 
حصول توافــق با چیــن را از بین بــرد و ضمن 
اعالم همکاری نکردن با شــرکت هوآوی گفت 
که آمریــکا هنوز برای حصول توافــق تجاری با 
چین آماده نیست. نگرانی ها از تشدید منازعات 
تجاری دو اقتصــاد بزرگ جهان بــار دیگر کفه 
معامــالت را به نفع ارزهای امن ســنگین کرد و 

سمت تقاضا به ین و فرانک تغییر جهت داد.
در آخریــن روز از معامــالت هفتگــی، ین به 
باالترین ســطح خود در برابر دالر طی هفت ماه 
اخیر رســید. دالر با ۰.۵ درصــد کاهش به ازای 
۱۰۵.۵۸ ین مبادله شــد و اکنون تنها اندکی با 
رکورد سال گذشته و سطح ۱۰۵.۲۵ ین فاصله 
دارد. در برابر فرانک سوئیس نیز دالر ۰.۳ درصد 
عقب نشســت تا به ازای ۰.۹۷۲۳ فرانک مبادله 

شود.
یورو با وجود تشــدید اختالفــات داخلی دولت 
ایتالیا در برابر دالر ۰.۲ درصــد افزایش یافت و 
به ۱.۱۲۰۵ دالر رســید. در برابر ارز سوئیسی، 
هر یورو با ۰.۱ درصد کاهش بــه ازای ۱.۰۸۹۲ 
فرانک مبادله شد. شــاخص دالر که نرخ برابری 
آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد با ۰.۱ درصد کاهش در سطح ۹۷.۵۰۸ 

واحدی بسته شد.  
پوند که ایــن روزها حال خوبی نــدارد، تنها ارز 
مهمی بود کــه در برابر دالر عقب نشســت؛ هر 
پوند با ۰.۷ درصد کاهش بــه ازای ۱.۲۰۵ دالر 
مبادله شــد. در برابر یورو نیز پونــد ۰.۷ درصد 

عقب نشست.

احتمال افزایش قیمت طال چه 
قدر است؟

دونالــد ترامپ بــار دیگر انتقادات شــدیدی را 
متوجــه مدیران ارشــد بانک مرکــزی آمریکا 

ساخت.
رئیس جمهــور آمریکا بــا بیان این کــه برای 
رســیدن به توافق با چین آماده نیســت، آینده 
مذاکرات تجاری را در هالــه ای از ابهام قرار داد. 
به نظر می رسد که جنگ تجاری بین دو اقتصاد 
بزرگ جهان به این زودی ها تمام نخواهد شــد. 
ترامپ که در جمع خبرنگاران در شهر نیویورک 
حاضر شــده بود گفت: داریم با چینی ها مذاکره 
می کنیم اما برای توافق آماده نیستیم. خواهیم 
دید چه می شــود.بخش دیگر ســخنان ترامپ 
در خصوص فدرال رزرو بــود و بار دیگر نوک تیز 
انتقادات رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا، 
نرخ بهره و سیاســت های فدرال رزرو را نشــانه 
گرفت. وی با بیان این که دســت اقتصاد آمریکا 
توســط فدرال رزرو بسته شده اســت، خواهان 

کاهش یک درصدی نرخ بهره شد.
این برای نخستین بار اســت که ترامپ خواهان 
کاهش نرخ مشــخصی شده اســت، با این حال 
هنوز مشخص نیست که وی چگونه می خواهد 
مدیــران بانک مرکــزی را برای چنیــن کاری 
متقاعــد کند. وی افــزود که دالر بیــش از حد 
نیرومند بــه تولیدکنندگان آمریکا خســارات 
زیادی زده است و الزم است چرخه کاهش نرخ 

بهره که ماه گذشته آغاز شد با جدیت ادامه یابد.

تعیین قیمت گوشت در جلسه 
معاون وزیر

 رئیس شورای تامین دام کشور گفت: در جلسه 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی و بخش خصوصی 
قیمت خرید هــر کیلوگرم دام زنده ســنگین 
از دامــداران ۳۰ هزار تومــان و قیمت عرضه در 
فروشــگاه ها برای مصرف کننده ۸۰ تا ۸۲ هزار 

تومان تعیین شد.
منصــور پوریان با بیــان اینکه قیمت گوشــت 
گوساله در جلســه معاون وزیر جهادکشاورزی 
با تشکل های بخش خصوصی تعیین شد،  اظهار 
کرد: در این جلســه که معاون امور تولیدات دام 
وزارت جهاد کشــاورزی و نماینــدگان انجمن 
صنفــی گاوداران ایــران، اتحادیــه مرکــزی 
سراســری دامداران ایــران، ســازمان میادین 
میوه و تره بار و فروشــگاه های زنجیره ای حضور 
داشتند، در خرید هر کیلوگرم دام زنده سنگین 

از دامداران به قیمت ۳۰ هزار تومان توافق شد.
وی ادامــه داد: همچنین در این جلســه قیمت 
الشه دام ســنگین ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان تعیین 
شد. پوریان قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 
در فروشگاه های زنجیره با احتساب هزینه ها را 

۸۰ تا ۸۲ هزار تومان اعالم کرد.
پوریان درباره قیمت عرضــه دام زنده برای عید 
قربان نیز گفت: با توجه به افزایش تولید و عرضه 
دام سبک در ســال جاری، قیمت  دام زنده برای 

عید قربان کاهش یافته است.
وی قیمت هــر کیلوگرم دام زنده ســبک برای 
عید قربــان را ۳۶ تا ۳۸ هزارتومــان اعالم کرد. 
رئیس شــورای تامین دام کشــور فــروش دام 
بیش از قیمت های عنوان شــده را زیاده خواهی 
واسطه ها دانســت.پوریان گفت: در حال حاضر 
هــر کیلوگــرم دام زنده بــه صــورت درهم از 

دامداران ۳۴ هزارتومان خریداری می شود.


